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Napsala 

Jana Sopóci 
• Již přes 10 let se zabývá 

sestavováním rodokmenů a 
psaním kronik. 

• Též 10 let je tato činnost její 
jedinou prací a zábavou. 

• Je členkou české genealogické a 
heraldické společnosti. 

• Napsala e-book Rodokmen 
pomocí internetu (80 stran 
A4form.) 

• Má na svědomí přes “600” 
sestavených rodokmenů a desítky 
sepsaných kronik.

Děkuji, že jste se rozhodli stáhnout si 

tento eBook zdarma - Jak sestavit 

rodokmen v základních krocích. Budu 

se snaž i t vám v několika bodech 

představit, jak začít s rodokmenem. 

Na celkem 15 stranách tohoto eBooku 

Vám ukážu část cesty k Vaš im 

kořenům, kterou jsem j iž kdysi 

prošlapala já a to jsem začínala jako vy.  

Ebook obsahuje mnoho internetových 

odkazů, na které stačí JEN KLIKNOUT 

a začít bádat. 

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz


Jak sestavit rodokemen e-book zdarma info@rodokmen-pomoci-internetu.cz Jana Sopóci

(c) 2018 www.rodokmen-pomoci-internetu.cz �3

prohlášení

                                              

Informace, odkazy, rady a fígle v tomto eBooku jsou pouze 
informační a sepsané na základě mých dlouholetých 
zkušenosti. Jakékoliv šíření, kopírování a poskytování třetím 
osobám bez souhlasu autorky je výslovně zakázáno, a je 
porušením zákona na ochranu autorských práv, 
jež může být trestně stíháno.                                                                     
Zároveň autorka nenese zodpovědnost za jakékoliv vaše 
neúspěchy či pochybení, protože veškerá uskutečněná 
činnost je totiž ve vašich rukách. Stažením tohoto 
produktu dáváte souhlas s výše uvedeným 
a zároveň chápete, že rady a odkazy zde, jsou pouze 
informační a můžou se časem měnit. Děkuji Vám, že budete 
respektovat autentičnost tohoto eBooku.  

Za svou karieru jsem sestavila několik stovek rodokmenů 

(už je prostě nepočítám) a několik desítek rodinných 

kronik. Vlastním weby www.puvod.cz a 

www.rodokmen-pomoci-internetu.cz, a také na 

facebooku. 

Je úžasné pozorovat, jak se otazníky v životě mnohých 

lidí mění na zodpovězená plná místa. Jak jejich 

sebevědomí vystoupá do výšin a jak jejich život mnohdy 

dostane NOVÝ SMĚR. 

Co mě v mém oboru překvapilo nejvíce? 

Administrativní, badatelská dobrodružná činnost je často i 

prací psychologickou. Ano, divíte se správně, tak jako já. 

Ale když se setkávám s klienty, nebo si jen píšeme či 

telefonujeme, rozhovor se velmi často stočí do 

psychologické roviny. Plním (ráda) funkci “naslouchače” 

a “vrby”. V mých myšlenkách se vždy objeví dík za kdysi 

roční účast na přednáškách jedné psychoterapeutické 

fakulty. 

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.puvod.cz
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
https://www.facebook.com/puvod/
http://www.puvod.cz
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
https://www.facebook.com/puvod/
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Varování! 
Tento ebook není pro pokročilé badatele. Je určen pro 
začátečníky.

Bádáme osobně v badatelně archivu, nezapomeňte si archiválií (pramenů) vážit. :-)

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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První Důležitý krok 
1. Než začnete pátrat po vašich předcích, měli byste si 

nejprve ujasnit 

• jak budete s nalezenými informacemi nakládat, 

• jak je budete třídit, 

• jak budete vytvářet svůj vlastní rodinný archiv 

Věřte mi, správné označení a uložení nalezených informací 
IHNED OD ZAČÁTKU, je skoro až životně důležité!  

Když s tím nezačnete včas, brzy se lehce ztratíte a později již 
nebudete moci systematicky pokračovat v bádání. Vytvoříte 
si maximálně jakýsi guláš a budete chtít celou rešerši svěřit 
profesionálnímu genealogovi.  

Ten ovšem bude muset začít znovu od začátku, protože 
informace, které mu předáte, budou v neutěšeném stavu, 
neoznačené, neověřitelné a smutně volající po správném 
zařazení a pojmenování. 

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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2. Abyste mohli začít sestavovat svůj vlastní rodokmen, 
musíte nejprve nashromáždit všechny dostupné 
rodinné prameny od všech žijících příbuzných. Není na 
škodu „prošumovat“ půdu a staré skříně u babičky, 
tety … 

3. Rodinný strom začněte tvořit od sebe a žijící rodiny. 
Tyto informace jsou vám dostupné. Je důležité si na 
začátku zapsat všechny známé údaje, ale důležitější 
bude se poptat těch nejstarších žijících členů rodiny, 
zda nemají třeba rodný list po babičce nebo jiné 
dokumenty. Nejvíce se právě dozvíte z nich. Ušetří Vám 
to trochu práce. 

4. Najděte všechny rodinné písemnosti. Těmi jsou osobní 
deníky, památníky, životopisy, rodové kroniky, zápisky 
do kalendářů, možná i modlitební knížka, bible, sešitky 
apod. Pak samozřejmě dopisy o běžných životních 
záležitostech, nemocech, z války, z ciziny nebo i 
milostná psaníčka. Cennými údaji mohou být oznámení 
o svatbách, křtinách, parte. Nebo také zápisky na rubu 
fotografií. Nechtěla bych zapomenout na různé klasické 
dokumenty, jako např. smlouvy (svatební, trhové, 
dědické, ...), křestní, oddací a úmrtní listy. 

5. Může ale nastat situace, kdy tento „poklad“ (ve formě 
dokladů apod.) nenaleznete a nemáte tak z čeho 
čerpat. Někdy ani vlastní rodný list (nebo list rodičů, …) 
nic nepoví. V tomto případě musíte POSTUPOVAT 
ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU. Tedy od Vás samých a Vašich 
rodičů. Tyto informace jsou mladé (živé) a musíte si o ně 

-  zažádat na příslušný matriční úřad (obecní, městský) 
než vykročíte do archivu. Na většině matričních úřadů v 
ČR je potřeba vždy doložit kopii VAŠEHO RODNÉHO 
LISTU, či jiného dokladu, abyste dokázali, že jste přímí 
příbuzní hledané osoby. Dokládat příbuznost musíte 
díky zákonu na ochranu osobních údajů. Ten chrání 
takzvaná „živá“ data, tedy informace mladší 100 let. 
Proto jsou „mladé“ matriční knihy ještě uloženy na 
současných matričních úřadech v daném městě či 
obci a nejsou jen tak přístupné. Pouze po doložení výše 
zmíněné přímé příbuznosti.  

6. Pokud ale máte informace o svých předcích takové, 
které přesahují stáří 100 let, můžete se vrhnout na 
bádání v archivech, jejich badatelnách a ve většině 
případů již přímo na internetu. 

Add. 1. Nejprve si ale vše zjištěné řádně uložte, archivujte 
a zpracujte např. o genealogického programu.

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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2. Genealogické 
programy a služby
Protože převážně používám k zadávání dat do stromu 
genealogický program MyHeritage Family Tree Builder, a 
protože si myslím, že je pro začínající badatele 
nejintuitivnější, trochu ho tu představím. 

Program MyHeritage Family Tree Builder (dále MyHeritage) 
dokáže propojit celosvětově všechny rodokmeny 
(vytvořené v MyHeritage a Geni). Nebojte, funguje zde 
ochrana osobních dat, které si jednoduše zadáte 
v nastavení. Ale i přesto Vám dokáže program vyhledat 
shodu s Vaším předkem kdekoliv na světě! 

Tento produkt je na internetu volně KE STAŽENÍ ZDARMA. 
Tato verze zdarma Vám bude úplně postačovat. Nemusíte 
si upgradovat na Premium (za penízky). Základní verze 
bohatě stačí. Pokud budete mít nějakou velmi zajímavou 
shodu a web MyHeritage Vás k ní nepustí (laicky řečeno: 
pokud Vám program nahlásí, že našel Vašeho předka, který 
je shodný v rodokmenu u někoho jiného) a vy budete mít 

zájem o další podrobnosti, můžete na jeden měsíc 
upgradovat a poté přejít zase na základní verzi. Programů 
je samozřejmě k dispozici víc. Dalšími programy jsou např. 
Ancestry, GenoPro apod. 

Existuji i webové služby pro jednoduchou tvorbu 
rodokmenů ukládají veškerá Vámi zadaná data na server 
dané webové služby. Nemusíte si žádný program instalovat 
do svého počítače. Většina umožňuje porovnávání Vašeho 
rodokmenu s cizími. Jednotlivé webové služby mají ale své 
výhody a nevýhody. Pro mne spíše tedy nevýhody. Ale to je 
jen moje zkušenost. Třeba právě Vám bude vyhovovat tato 
varianta. Můžete vybrat z několika takových služeb. Jsou to 
většinou služby od výrobců genealogických programů. 

Jak pracovat s tímto programem krok za krokem najdete v  
e-booku Rodokmen pomocí internetu. (Tady na tom 
odkazu ale knihu nekupujte, když byste měli o tento ebook 
zájem, budu mít pro vás brzy výhodnější cenu.:)) 

https://www.myheritage.cz/family-tree-bu
http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/produkty/objednavka-ebooku-rodokmen-pomoci-internetu-i/
https://www.myheritage.cz/family-tree-bu
http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/produkty/objednavka-ebooku-rodokmen-pomoci-internetu-i/
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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3. Digitalizované archiválie

A kde hledat naše předky? 
Pro laika se termínem digitalizované archiválie rozumí: 

zveřejnění a zpřístupnění matričních knih (a nejen jich) 

široké veřejnosti pomocí digitalizace a internetu. Již se 

nemusíme objednávat do badatelen archivů (dříve do 

kostelů, farností, …) a čekat a čekat, prohlédnout si 5 knih 

za den a znovu se objednávat a čekat a čekat, …  

Dnes stačí mít přístup k počítači a internetu a pohodlně 

se usadit. To nemluvě o tom, že je úplně jedno, ve které 

zemi na světě sedíte! 

Digitalizace archiválií začala v ČR nejprve u matričních knih, 

a to v roce 2007. První z oblastních archivů, které své 

digitalizované matriky zveřejnil, byl SOA v Třeboni (státní 

oblastní archiv). Digitalizace matrik měla být podle plánu 

dokončena roku 2011. Jelikož se ale jedná o desetitisíce či 

stovky kilometrů matrik, tento termín se neustále 

prodlužuje a digitalizace není ještě dokončena. 

Další digit. archiválie jsou pro nás velmi důležité a cenné,  

sčítací operáty - sčítání obyvatel. Jak jistě víte, Čechy 

a Morava byly až do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska. 

Třeba na to takto pohlížet. Správa v zemích českých, 

moravských a slezských neprobíhala úplně stejně. Tak tomu 

bylo i při sčítání lidu. Sčítání obyvatel se provádělo na 

předem předtištěné archy, pro některé kraje celkem 

odlišně. Nebudu Vás unavovat historií a odborným 

výkladem vzniku a významu sčítacích operátů. Není to pro 

většinu z vás podstatné a pokud by to někoho zajímalo, 

může se o tom dočíst na stránkách českého statistického 

úřadu.   

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_v_rakousko_uhersku_-1868_1910-
https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_v_rakousko_uhersku_-1868_1910-
https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_v_rakousko_uhersku_-1868_1910-
https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_v_rakousko_uhersku_-1868_1910-
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Měli byste ale vědět, že v těchto sčítáních se dočtete nejen 

kde a kdy se Váš předek narodil – rodiště (které často 

neznáte, znáte jen místo bydliště, a proto nemůžete hledat 

v matrikách), ale také: jaké byl váš předek profese, 

případné další zaměstnání, zdali uměl číst a psát -

gramotnost, kde se v době sčítání nacházel (pokud nebyl 

zrovna v místě bydliště) – např. na vojně, na práci ve 

vedlejším městě či kraji, v emigraci v USA apod. Také 

zjistíte kolik měl sourozenců či dětí, zdali s nimi žil v domě 

ještě někdo další (tchýně, tchán, pacholek atp.) a často i 

kolik zvířat na statku choval. 

Tak tedy pátrejte v matričních knihách a sčítacích operátech 

(sčítání obyvatel). Pro sčítání obyvatel jsem připravila také 

online kurz (video návody). Ten najdete na mých 

stránkách. 

Zde jsem vypsala ty nejzákladnější digitální archivy: 

1. Archiv hlavního města Prahy – 
www.ahmp.cz 

2. Státní oblastní archiv v Litoměřicích – 
www.soalitomerice.cz

3. Státní oblastní archiv v Zámrsku – 
www.vychodoceskearchivy.cz 

4. Zemský archiv v Opavě s pobočkou v 
Olomouci – www.archives.cz 

5. Státní oblastní archiv v Třeboni – 
www.ceskearchivy.cz 

6. Státní oblastní archiv v Praze – 
www.soapraha.cz 

7. Státní oblastní archiv v Plzni – 
www.soaplzen.cz 

8. Moravský zemský archiv v Brně – 
www.mza.cz 

9. Židovské matriky – www.nacr.cz 

http://www.ahmp.cz/
http://www.soalitomerice.cz/
http://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/
http://www.archives.cz/web/
http://www.ceskearchivy.cz/
http://www.soapraha.cz/
http://www.soaplzen.cz/
http://www.mza.cz/
http://www.nacr.cz/
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.ahmp.cz/
http://www.soalitomerice.cz/
http://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/
http://www.archives.cz/web/
http://www.ceskearchivy.cz/
http://www.soapraha.cz/
http://www.soaplzen.cz/
http://www.mza.cz/
http://www.nacr.cz/
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A něco navíc: Tři RADY  
1. Rada první – TRPĚLIVOST  

Nevzdávejte to ihned po otevření první matriční knihy! 

Ono se to vždy zdá těžší, než to ve skutečnosti je. Pokud nic 

z prvních stran nepřečtete, zabruste na další strany matriky, 

nejlépe na POSLEDNÍ STRÁNKY KNIHY. Často tam bývá 

čitelnější písmo než na začátku. Je to tím, že kniha byla 

psaná v rozmezí několika desítek, někdy i stovek let A NA 

KONCI JSOU VŽDY MLADŠÍ ZÁZNAMY. Na začátku knihy 

je pak písmo starší. 

2. Rada druhá – SPRÁVNÁ ORIENTACE 

Důležité je, se v knize správně zorientovat. Podívejte se 

pečlivě, jestli jsou zápisy (např. narozených) zapisovány na 

jedné straně nebo na obou stranách. Na jednu stranu se 

většinou zapisovaly zápisy staršího data např. v 18. a 17. 

století. Na dvě str. se zapisovalo většinou v 19. a 20. století. 

Jak zapisovatel do matriky zaznamenával své záznamy, je 

důležité vědět. Např.: kam psal datum narození, oddavek, 

úmrtí, jména narozeného, …, kam rodiče, kmotry apod. 

Dvojstrana matriční knihy pokřtěných (narozených) farního úřadu (FÚ) 
Sušice-09, s. 30.

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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3. Rada třetí – ZPŮSOB ZÁPISU 

Pokud nepřečtete některé písmo (či slovo – nejčastěji 

jméno nebo jen písmeno), zkuste ho najít jinde na straně 

nebo v celé knize. Určitě narazíte na slovo, ve kterém je 

vaše neznámé písmeno a vy pochopíte význam slova, 

jelikož ostatní písmena ve slově přečtete. Dá Vám to pak 

smysl a vy budete vědět, na co to koukáte. Každý 

zapisovatel (farář, kaplan, děkan, …) psal jinak. POZNEJTE 

JEHO STYL PÍSMA! 

Ale samozřejmě si ho můžete vyhledat v různých tabulkách 
starých písem např.: 

•Varianty zápisu jednotlivých písmen v období 17.-19. 
st. – je to sice odkaz na německou stránku, ale to vůbec 
nevadí. Na stránkách věnované německému písmu si 
najdete, co potřebujete.  DOPORUČUJI např. tuto 
tabulku. 

•Tabulka doporučovaná na webu www.genea.cz  – 
přehledná tabulka celé abecedy zde. Též doporučuji.  

Můžete si také zakoupit některou paleografickou čítanku: 

•Levné knihy – různé paleografické publikace (a také 
další genealogické knihy, či dárky pro prarodiče atd.). 

http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Kanzlei1.htm
http://www.genea.cz
http://www.genea.cz/informace/pomucky/vzory-pismen/
https://www.levneucebnice.cz/p/paleograficka-citanka/
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/
http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Kanzlei1.htm
http://www.genea.cz
http://www.genea.cz/informace/pomucky/vzory-pismen/
https://www.levneucebnice.cz/p/paleograficka-citanka/
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A ještě bonus: 
SVĚT NA JEDINÉM MÍSTĚ 
Stránky www.familysearch.org jsou jedněmi z 

nejoblíbenějších genealogických stránek na světě. Tyto 

stránky sponzoruje Církev Ježíše Krista svatých posledních 

dnů a veřejnosti jsou k dispozici bezplatně. Od spuštění v 

květnu 1999 navštívilo stránky FamilySearch.org více než 

150 milionů lidí, kteří se chtějí něco dozvědět o odkazu 

své rodiny.  

Návštěvníci stránek FamilySearch.org mohou bádat ve 

více než miliardě digitálních snímků a v rejstřících záznamů 

z celého světa. Mezi tyto záznamy patří civilní a církevní 

záznamy o narození, sňatcích a úmrtích; soupisy lidu; 

pozemkové soupisy; povolávací rozkazy atd.

http://www.familysearch.org
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.familysearch.org
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Každý týden jsou publikovány miliony nových záznamů. 

Mnoho archiválií je také indexováno, díky čemuž v nich lze 

snadněji bádat. Tyto indexy vytvářejí dobrovolníci. V 

současné době více než 125 000 dobrovolníků z celého 

světa, kteří pracují na indexování, každý den zpracují 

přibližně jeden milion jmen. S touto prací může pomoci 

kdokoli, bez ohledu na věk, náboženství nebo technické 

zázemí; je k tomu zapotřebí jen počítač a internetové 

připojení.  

Potřebná internetová aplikace je k dispozici zdarma a je 

přeložena do sedmi jazyků. A navíc ji můžete využít právě 

k tvorbě svého vlastního rodokmenu přímo 

na serveru společnosti familysearch. Tím se vám také bude 

synchronizovat váš rodokmen s případným rodokmenem z 

druhého konce světa. 

www.familysearch.org 

http://www.familysearch.org
http://www.familysearch.org
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
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Pište své dějiny

Doufám, že jste se po přečtení těchto stran dokázali dostat 
z bodu A do bodu (alespoň) B, a že vám tento e-book 
pomohl v tom chaosu, který vzniká, když nevíme, kde začít 
nebo nevíme kudy kam, se alespoň trochu zorientovat. 

Víte, že je důležité vše zapisovat, víte také kam 
(genealogický program) a již víte i kde hledat. Možná vám 
tyto body budou stačit, možná ne. Přiznávám, že mám 
zkušenost spíše tu druhou, tedy že to většině z vás nestačí. 

Proto jsem se rozhodla připravovat postupně detailnější 
návody ve formě e-booků, videí, webinářů apod. O nichž 
se brzy určitě dozvíte, když mě budete sledovat. 

Především Vám ale děkuji za stažení e-booku ZDARMA a 
věřím, že budete spokojení a nebudete si muset 
objednávat “drahé” služby profesionálních genealogů. 

Jana Sopóci 

Klikněte zde pro informace o eknize Rodokmen pomocí 
internetu 

Nyní akce 190,- (z původních 390,-) z tohoto odkazu

http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/objednavka-e-book-rpi-online-kurz-zti/
http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/objednavka-e-book-rpi-online-kurz-zti/
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/objednavka-e-book-rpi-online-kurz-zti/
http://rodokmen-pomoci-internetu.cz/objednavka-e-book-rpi-online-kurz-zti/
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A nakonec ještě jeden bonus 

Kromě serveru www.familysearch.org existuje mnoho 
dalších webů, kde lze hledat naše předky. Zde uvedu zatím 
jen některé z nich, postupně budu doplňovat: 

• Slovenská republika 
Databáze slovenských matrik – v maďarském jazyce, ale 
zkuste to. Nebojte se. Maďarsky také neumím a zvládám to. 

Mapa archivů na Slovensku  

Slovenský slovník obcí a jmen 

• Rakousko 
Národní centrální archiv 

• Německo 
Seznam kostelů a odkazů na ně  

Evangelický centrální archiv v Berlíně 

Hledání hrobů 

https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-
internet/ - archivy nejen v Německu 

• Polsko 
www.archiwa.gov.pl – Státní archivy  

http://metryki.genealodzy.pl/index.php - velmi zajímavý 
projekt matriky 

Chceteli si dozvědět další možnosti, kde a jak můžete 

pátrat po svých předcích, prosím sledujte mé emaily. 

Budu vám posílat bonusy zdarma, aktualizace 

webových odkazů, ale také mé prémiové produkty, 

případně slevy na akce k zakoupení atd. atd. Pokud 

nebudete chtít, abych vám posílala mé novinky, pak se 

prosím v patičce emailu odhlaste.  

:-) Mátel-li nějaký dotaz, klidně pište: 

puvod.info@gmail.cz 

Jana Sopóci

http://www.familysearch.org
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/pictures/statny_archiv_sr/p19-01-09.jpg
http://slovniky.korpus.sk/?w=Svr%C4%8Dinovec&s=exact&c=eba7&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
https://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula/
http://wiki-de.genealogy.net/Kirchenb%C3%BCcher_online
http://www.ezab.de/kirchenbuecher/provinzen.html
http://www.volksbund.de/graebersuche.html
https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/
https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/
http://www.archiwa.gov.pl
http://metryki.genealodzy.pl/index.php
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.familysearch.org
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/pictures/statny_archiv_sr/p19-01-09.jpg
http://slovniky.korpus.sk/?w=Svr%C4%8Dinovec&s=exact&c=eba7&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
https://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula/
http://wiki-de.genealogy.net/Kirchenb%C3%BCcher_online
http://www.ezab.de/kirchenbuecher/provinzen.html
http://www.volksbund.de/graebersuche.html
https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/
https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/
http://www.archiwa.gov.pl
http://metryki.genealodzy.pl/index.php
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www.puvod.cz

Jana Sopóci  

Genealogie 

www.rodokmen-pomoci-internetu.cz 

www.puvod.cz 

www.znamsvujpuvod.cz 

E-mail: info@rodokmen-pomoci-internetu.cz

Mentoring klub Znám svůj Původ www.znamsvujpuvod.cz

http://www.puvod.cz
http://www.puvod.cz
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.puvod.cz
http://www.znamsvujpuvod.cz
mailto:info@rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.puvod.cz
http://www.znamsvujpuvod.cz
mailto:info@rodokmen-pomoci-internetu.cz
http://www.znamsvujpuvod.cz
http://www.znamsvujpuvod.cz

